
Demni de toată admirația In efortul lor

PIONIERII AU FĂCUT PRIMII PAȘI
PE... TRASEUL PERFORMANȚEI

Finalele la orientare turistici $1 tir li cadrul „Daciadei**
Municipiul Arad a fost «im- 

bătă și duminici gazda unei 
importante competiții sportive 
pentru pionieri și școlari : fi
nalele pe țară ale .Cupei Pio
nierul" la orientare turistici și 
tir. Manifestarea sportivi orga
nizată de Consiliul National al 
organizației pionierilor. îm
preună cu Consiliul Național 
pentru Educație Fizici și Sport 
și desfășurată sub genericul 
.Daciadei" a Început simbătă 
dimineața prin defilarea prin 
centrul orașului a celor a- 
proape 300 de participant! so
siți aici din toate județele țării 
și Municipiul București. In 
Piața Avram Iancu a avut loc 
o frumoasă festivitate de des
chidere, cu tot ceremonialul 
pionieresc.

Concursul de orientare turis
tică s-a desfășurat pe o vre
me splendidă. In pădurea Vla- 
dimirescu din apropierea Ara
dului, pe un teren care, deși 
fără denivelări mari, a fort to
tuși destul de greu din cauza 
vegetației bogate, cu stufăriș șl 
rugi, care pe unele locuri <Se- 

■^jășeau cu mult V ■ — 3 - - 
cilor sportivi. Traseul pe eare 
au fost instalate posturile de 
control pentru fete a măsurat 
3 500 de metri, iar cel pentru 
băieți 4 500 metri. Trebuie «â 
menționăm organizarea irepro
șabilă a acestui concura dfa 
punct da vedere tehnic, asțgo-

rtodu-aa — eu ajutorul oame
nilor Instalați la flecara post 
de control șl in alta locuri 
ale traseului, dotați cu radio
telefoane — cunoașterea exactă 
in fiecare moment a locuhri 
unde se află fiecare concurent 
po teren ti cum evoluează cL 
Din punct de vedere al rezul
tatelor, unele echipe, ce de e- 
xemplu cele din județele Arad. 
Timiș, Hunedoara. Galați șa. 
au men foarte bine, realizfnd 
timpi apropiat! celor obținuți ia 
competițiile pentru sportivi a- 
vansați. Na ne Îndoim că nu 
peste ermit t-imp pe rvmip din
tre mirii concurent! care s-ac 
Întrecut la Arad, la pădurea 
tladirrdrescu. E rea IntCnl el 
la competițiile pentru sportiva 
de performanță Am vrea to
tuși să semnalăm că este ne
cesar ca factori! cu atribațfi 
din județe să asigure hărți co
lorate pentru toate competițiile 
de acest gen. In general. s-a 
constatat că echipele care nu 
au folosit astfel de hărți la faza 
județeană e-aa descurcat mal 
grea in teren ia finală. Iată și 
Sa num 11K (prknfi tref) con- 
— sattari de orientare turistici : 
echipa teta — L Arad ilUA, 
Adriana Dfrrideerj și Daniela

ba HOABAM
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Tot mil sis îi ierarhia mondiali:

EVA ZORGORADULY 
68,12 m (record) LA SULIȚĂ!

Inert, facet, dar sigur, atle
ta clujeană Eva Z-rrb-Rsdaly 
sa îndreaptă spre virful ierar
hiei mondiale In proba de a- 
rtmearea suliței. După ce la 
5 iunie. la Stuttgart Eva Z&rg® 
înregistrase un nou record na
țional de 67.22 m, cu doar 2 
centimetri mai mult decit pre
cedentul săa reord. stabilit în 
1973 la Universiada de la Cta- 
dad de Mexico, iată că si.—.bâ
ta trecută, la Graz (a fost in
vitată, in afară de concurs, fa 
meciul Austria — Țara Galilor), 
campioana noastră și-a corectat 
a» aproape un metru cel mai 
fam rezultat al său. Ea a arun
cai acum, ia a doua încercare. 
53.12 m, care reprezintă a treia 
performanță mondială din ac- 
tuakă sezon competițional. după 
retardei de 53-96 m al tai Bath 

Fuchs OLD. Germană). Split 
29 aprilie și 69,70 m Teresa 
Sanderson (Marea Brltanie), 
Stuttgart 5 iunie.

In concursul de la Graz, fa 
care campioana austriacă Eva 
Janka a fost a doua cu 52.80 m. 
Eva Z3rg®-Raduiy a mal avut 
o aruncare de 66.40 m (în a 
cincea încercare) șl una de 
64.80 m Ga ultima încercare), 
alte două aruncări fiind de 
peste 61 metri.

La sfirșitul acestei săntămînl. 
pe stadionul ..1 Mai* din Pi
tești, Eva Z5rg6-Raduly va taa

parte la întrecerile grupei A a 
campionatului pe echipe dotat 
cu ..Cupa României".

,,Națior)alele“ de sărituri In apă

ISABELA BERCARU Șl M. KAISS,
După turneul international feminin de volei

ECHIPA ROMÂNIEI POATE URCA
DE LA „SETURI BUNE LA „MECIURI BUNE
Este in afară de orice dubiu 

că ediția din anul acesta a 
Turneului internațional femtnfa 
de volei al României, desfă
șurat săptămina trecută la fa și, 
s-a constituit in cea mai mare 
competiție din actualul sezon. rică record pentru tradiționalul

Acțiunea de atac finalizată de Victoria Georgescu gisefte o breșă 
in blocajul echipei adverse. Fazi din partida România — n R Q 
in Sala sporturilor din lăți Foto : prof. Macedon GHEORGHTȚĂ 
fiind un foarte concludent pri-
lej de verificare pentru ma
joritatea echipelor calificate 
pentru J.O. de luna viitoare. 
Intr-adevăr, cu excepția primei 
reprezentative a Cubei (Înlo
cuită in ultimul moment de for-

Adnotâri la turneul feminin 

al campionatului divizionar de popice 

REZULTATE VALOROASE, 
DAR Șl UNELE CORIGENȚE 
LA... EXAMENUL PISTELOR

Desfășurat pe moderna arenă 
din stațiunea Neptun (reamena- 
jată după ultimele cerințe), 
unde au avut loc recentele 
campionate mondiale, turneul 
final al campionatului divizio
nar de popice, rezervat echipe
lor feminine, a fost considerat, 
pe bună dreptate, ca o Între
cere de factură tehnică ridica
tă, plină de neprevăzut și mai 
echilibrată ca orieînd.

Fiind de forțe sensibil egale, 
formațiile Voința Tg. Mureș, 
Voința București, Hidromecani
ca Brașov. Voința Ploiești, E- 
lectromureș Tg. Mureș și Glo
ria București au luptat din 

mațta da tineret a acestei țări), 
toata principalei» candidata ta 
podiumul olimpic d» la Mosco
va au evoluat la iașt

Dintre cele • competitoare 
(participare calitativă și nume- 

nostru turneu), »-*n detașat 
prin valoare și nivel de pregă
tire formațiil» VJLS.S.. FLD. 
Germiae B om iniei șl Bulga
riei. "=***> dealtfel, in această 
ordine, pe primele locuri. Vo
leibalistei» sovietice. pregătita 

răsputeri pentru a obține un 
loc rit mai bun in ierarhia 
divizionară, furnizând confrun
tări încheiate cu rezultate strin- 
se și de valoare internațională, 
ceea ce a făcut ca situația să 
fie incertă pină la ultima reu
niune. în final, a învins, din 
nou, echipa Voința Tg. Mureș 
(pregătită de cunoscuta antre- 
noare Margareta Szemany). care 
— reușind să termine neînvin
să competiția, grație unei com
portări constant bune in cele 
trei meciuri decisive (de fie
care dată a realizat cifre peste 
2 400 p.d.) — a cucerit pentru 
a cincea oară alternativ și a 

acuta de Nikelai Karpol și M. 
Ursitarv, alcătuiesc un lot fa- 
ooii facă de acum 3 ani, ajuna 
fa pragul maturității (medie de 
vfastă M de ani. medie de 
înălțime L78 m). Echipa des
fășoară un joc complex, mo
dern, fa viteză, echilibrat ta 
toate compartimentele. Este, 
intr-adevăr, o ECHIPA, în care 
individuali :ă;ile aproape că dis
par. Sau cum ne mărturisea 
Însuși antrenorul. Karpol. spor
tivele sale nu sint de efect, ci 
ta joc efective... Nadejda Rad- 
zevicl. Natalia Razumova, Lud
mila Cernișeva, Lidia Loghino- 
va. Elena Akha minora. Ludmi
la Cernîceval și celelalte com
ponente aie lotului etalează ca
lități fizice, tehnice și tactice 
deosebite într-un sextet mereu 
omogen chiar cînd în locul ti
tularelor apar și rezervele. Cu 
un repertoriu tactic ceva mai 
redus, formația B.D. Germane 
impresionează prin pregătirea 
atletică, forța de atac, acura
tețea execuțiilor șL de aseme
ne* prin omogenitate. Dar, 
spre deosebire de formația 
U R S S. cea a R.D.G. are rf- 
teva ,vlrfuri* (la propriu și la 
figurat) care-1 determină ade
sea succesul : Brigitte Fetzer 
(24 de ani ; 1.96 m) pentru 
car» nu există blocaj de nede-

Aureiîon BREBEANU

fCoatinssr» ia pap 3 t-a)

Murețencele la citeva minute după ce au ciftigat cel de al cin
cilea titlu (de la stingă la dreapta) : sus — Gizella Dalya, Eniko 
Fekete, Elisabeta Albert, Ildiko Szasz, antrenoarea Margareta 
Szemar.y, jos — Ana Szabo, Minodora Chețan și Maria Luca 

Foto : Aurel CUGEREANU
doua oară consecutiv tricourile 
de campioană. Superioritatea 
mureșencelor, manifestată pe 
piste și cu materiale de joc din 
plastic care au solicitat la ma
ximum cunoștințele concuren
telor, s-a datorat unui plus de 
precizie atît în manșele .,pli-

CAMPIONI LA „1

care i-au

BAGEAC

M. Kaiss intr-una din săriturile 
adus titlul

Foto : Vasile
Așa cum ne-au obișnuit tn 

ultimii ani. fetele au susținut 
și ieri programul zilei inaugu
rale a campionatelor naționa
le de sărituri pentru seniori, 
găzduite de Ștrandul tineretu
lui din Capitală. Intr-adevăr, 
Isabela Bercaro și Felicia Cîrs- 

ne*. cît mai ales tn cele ..izo
late*. unde se cunoaște adevă
rata valoare a sportivelor.

Se poate afirma că, in gene
ral campioanele au avut în

Troian IOANIȚESCU

(Continuare in pag 2—3)

m“
tea. tatonate îndea
proape de Anca 
Bereș șl Daniela 
Cojanu. au dat o 
luptă echilibrată 
pentru titlul d» 
campioană la tram
bulină — lm, vic
toria revenind, ta 
cele din urmă, I- 
sabelei Bercara 
(antrenor N. Spa- 
rios), mai constan
tă și mai sigură ta 
cele 10 exerciții. 
Succesul a fost, da 
fapt și un dar fă
cut sie însăși de 
talentata săritoa
re. cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 
15 ani. chiar ieri.

La băieți, sibie- 
nii M. Kaiss și D, 
Oprean au domi
nat proba de „1 
m“, pină la urmă, 
cîștigînd primul, 
mai experimentat 
și ..repus pe 'pi
cioare* de antre
norul Gh. Bana 
(fost săritor de 
performanță, rein
trat în activitatea • 
acestui sport de 
puțină vreme).

Rezultate. Femi
nin: 1. ISABELA 
BERCARU (C.SJS.

Triumf) 359,05 p; 2. Felicia Ore- 
tea (Lie. 2 București) 333,45 p; 
X Anca Bereș (C.S.M. Cluj-Na
poca) 330 p ; 4- Daniela Oojana 
(Progresul București) 325,45 p; 
5. Elena Cirstică (Progresul) 
317,90 p; 6. Luana Pătac (CU5.M. 
Cluj-Napoca) 311.45 p ; masca- 
lin : 1. M. KAISS (C.S.M. Si
biu) 455.10 p ; 2. D. Oprean
(C.S.Ș. Sibiu) 441,85 p ; X V. 
Urse (Progresul) 354,50 p ; 4. 
FL Avasiloaie (Lie. 2) 34443
p ; X T. Barabas (C.S.M. Chij- 
Napoca) 337,50 p; 6. D. Lucacia 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 320,95 p.

Azi de Ia ora 10 (calificări) 
și de la ora 16 (finale) au loc 
săriturile de la trambulină (m) 
si platformă (f). (D. STANCU- 
LESCU).

■ATflE MECIULUI DE TENIS 
ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA
Au fost stabilite definitiv da

tele de disputare ale intîlniril 
internaționale de tenis Româ
nia — Cehoslovacia, contînd ca 
finală a grupei B din zona eu
ropeană a „Cupei Davis*. în
trecerile se vor desfășura ta 
zilele de 11. 12 și 13 iulie, la 
BucureștL

Federația cehoslovacă de spe
cialitate a comunicat formația 
pe care o va deplasa pentru a- 
ceastă întîlnire. Ea este alcă
tuită din cunoscuții jucători 
Ivan Lendl, Tomas Smid, Pa
vel Slozil și Jan Kodes. Căpi
tanul nejucător al oaspeților 
este Antonin Bollard, iar an
trenori — Jan Korda și Pavel 
Hutka.
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ELENA OPREA - FLORICA DOSPINESCU-PETCU
• Din colecție ne lipsește 
doar medalia olimpică * 
Un cuplu omogen care 

speră să-și realizeze visul

cucerite la cam-

5 octombrie 
m, greu-

Acum este tagiti- 
Bucvrestl — aatre-

născvt 
județul 

. _______  75 kg.
Soțul este antrenor de 

București. Prgctică oa-

ELENA 
1953. ta 
tateo 75 _
canotaj din anul 1970 ta Metalul București 
(antrenor tan Grlgcriță). 
mată ta clubul Dino-mo 
nor Stelian Petrov.

Participări ta Jocurile 
Montreal, tacul IV ta 4+1 . .
nescu-Petcu, Toi, Marinescu + Matei) 
VI ta 8+1 (Oprea, “ 
Marinescu, Militam, 
stantin + Matei).

Participări ta campionatele mondiale : 
1974 — Lucerna, HI ta 8-H. 1975 — Nottingham, 
M ta 8+1, 1978 - Karapiro, W ta 4+1 (O- 
prea, Dospinescu-Petcu, Silaghl, Mașka 
+ Matei). 1979 - Bled. B ta 2 Le. (O- 
prea, Do-spioescu-Petcu).

Participări la campionatele europene : 
1971 — Copenhaga, B ta &+1, 1972 — Bran
denburg, U ta 8+1, 1973 — Moscova, 15 ta 
8+1.

Este multiplă campioană națlonctă ta di
ferite probe.

Olimpice : 1976 —
(Oprea. Dospl- 

: " : »i
Dospinescu-Petcu, Toi, 

Munteonu, Avra-m, Con-

OPREA se născut ta
București. înălțimea 1,71 , _
kg. Funcționară. Necăsătorită. Face

„Cuplul nostru a luat 
naștere cu doi ani in ur
mă — cc d—tăir.uic F’~— 
Oprea. Dar, trebuie 
spun că mai mulți 
tras împreună în 
de 4+1 sau 8+1. 
cunoșteam „stilul", 
mai multe căutări, 
juns la concluzia 
„dublu" am obține rezultate 
superioare, că am putea as
pira la primele locuri ale 
marilor competiții. Începu
tul nu a fost prea promiță
tor, dar, încet, încet ne-am 
acomodat, ne-am rodat și 
rezultatele nu au intirziat 
să apară. După ce am ciști
gat citeva curse, anul tre
cut am participat la prima 
întrecere de anvergură, 
campionatele mondiale de 
la Bled (Iugoslavia). Emo
țiile au fost mari, amindouă 
aveam trac mai ales la pri
mul start. In finală, insă, 
am tras ca și cind am fi 
fost pe Snagov și... medalia 
de argint. Rezultatul ne-a 
stimulat. Deci, atrenorii au 
intuit bine".

„De atunci am ciștigat

FLORICA DOSPtNESCU-PETCU se 
ta TI mortie 1951, ta corn. Beta va.ni. 
Dîmbovița. înălțimea 1,75 m, greutatea 
Funcționară. Căsătorită, 
canotaj ta C.N.U.A.S.E. ___  ___ ,___
notojul din anul 1963 ta clubul Olimpia Bucu
rești. Prima ontrenoare Marta Kovacs. Acum este 
legitimată ta Dinamo București, antrenor Stelian 
Petrov.

Participări ta Jocurile Olimpice : 1976 — 
Montreal, tacul IV ta 4+1 (Oprea, Dospinescu- 
Petcu, Toi, Marinescu + Matei) ți VI Io 
8+1 (Oprea, Dospinescu-Petcu, Toi, Marinescu, 
Milrtaru, Munteanu, Avram, Constantin + Matei).

Participări ta campionatele mondiale : 1974 —
Lucerne. M1' ta 8+1, 1975 — Nottingham, M ta 
8+1, 1977 — Amsterdam, IM ta 4+1 (Avram,
Dospinescu-Petcu, Mașko, Zamfir + Giurcă), 
1978 —• Koropiro, HI ta 4-Ș-1 (Oprea, Dospinesou- 
Petcu, SitaghI, Moșka + Matei), 1979 Bled, 
U ta 2 f. c. (Oprea, Dospinescu-Petcu).

Participări ta campionatele europene : 1971 —
Copenhaga, B ta 8+1, 1972 — Brandenburg, B 
ta 8+1, 1973 - Moscova, M ta 8+1.

Multiplă campioană națională ta diferite probe.

Elena Oprea (dreapta) și Florica Dospinescu-Petcu 
Foto : Dragoș NEAGU 

plonatele mondiale ți euro
pene. După cum se vede, 
ne lipsește una olimpică, 
de care dealtfel em fost 
foarte aproape la Montreal, 
unde amindouă am tras tn 
schiful de 4+1, clasindu-ne 
pe locul IV, la un cioc de 
barcă, cum se spune, de 
medalia de bronz. Sperăm 
ea la Moscova să 
zăm visul. Ar fi 
10 medalie!.-*.

mai multe regate interna
ționale — afirma Fiori ca 
Dospinescu, am participat 
la diverse curse, omogenita
tea noastră a crescut și •- 
cum așteptăm eu încredere 
cursele de la Jocurile Olim
pice de la Moscova. Nerăb
darea noastră față de între
cerile de la Krilatskoe este 
justificată. Fiecare dintre 
noi are bl colecția ei cite 
9 medalii

ne reali- 
cea de a

AU DEBUTAT „DOI ANII“ REZULTATE

NoU Inedită a reuniunii de 
duminici dimineața a constituit-o 
prezența la start (pentru prime 
oetrâ in acest an) a cailor dedai 
ani. Cele două probe rezervate 
acestora („Premiul Fetelor" șl 
^’nemiul Băieților") au lost dștl- 
gate de Osmana Qo mînaă Xrumos 
oonfiormată șd. cu un traj: „des
chis-) respectiv, StarJet a-
oesta din urmă luptlnd cu mult 
curaj In finalul probei. Dintre 
cfiștlgâtoril „bătrlni- am reținut 
pe Bavari, Oatnen, Efect și Re
forma. Primul, deși sever hardi- 
oa<pat, și-a surclasat din nou ad
versarii, termin înxi alergarea cu 
un avans de aproximativ 30 de 
metri, Oatnen, dus tntr-c Inteli
gentă cursă de așteptare (M. 
Leo-ntopol i-a dozat corect for
jele) și-a adjudecat cu autoritate 
proba rezervată amatorilor, Efect 
Qcond'us nesperat de bine de D. 
Stan) l-a întrecut în vecinătatea 
•osirli pe Dazăr, cu care Tr. 
Marinescu a vrut să cîștige, deși 
acesta evoluase mai mult decit 
modest în reuniunea anterioară, 
Iar Reforma a terminat pe pri
mul loc (Halogena, sosită la scurt 
cap, s-a „metamorfozat44 și ea tot 
peste noapte) datorită energiei cu 
care Costică Radu a susținut-o în 
Rupta finală. Și o surpriză plă
cută : duminică, bufetul s-a
prezentat în condiții excelente. 
REZULTATE TEHNICE î Cursa I 
— 1. Osmana (D. Toduță) rec. 
11:46,3, 2. Robota. Simplu 1,30.
Cursa a H-a — 1. Staniol (S.

Orjache) rec. 1:39,1, X Valentin, 
X Sucă. Slmpl/u 3, ordinea 25, 
event 6, ordinea triplă 287- Cursa 
a in-a — L Catren (M. Leonto- 
po8) rec. 1:37,7, X BastLa. Simplu 
170, ordinea 23, event 6, triptu- 
dștigător 34. Cursa a IV-a — 1. 
Servant (M. Dumitru) rec. 1:31,2, 
X Satiric, simplu 4, ordinea *4, 
event 7. Cursa * V-a — L Ba- 
warl OG. Tănase), rec. L®,#, 21 
Turban, 3. Fundy. Simplu 1,80, 
ordinea 25, evect 4, ordinea tri
pli : 363. Cursa a VI-a : i. Fa- 
nera fi. Crăci uO rec. 1:29,5, X 
Poiux. Simplu 4, ordinea 16. 
event 11, triplu cfștlgător 83. 
Cursa a Vll-a — L Stoacuz (Aurel 
Stef.) rec. 13L3, X Relaxa, X 
Gardena. Simplu 1,80, ordinea 46. 
event 20, ordinea triplă 195. Cursa 
a VIII-a — 1. Efect țD. Stan), 
rec. 139,0, X Lazâr, X Hebreea. 
Simplu X ordinea 7, event I, 
triplu cîștlgător 81. ordinea tri
plă 237. Cursa a EX-a — 1. Re
forma fC. Radu), rec. 1:28,x L 
Halogena, 3. Gascon. Simplu 8. 
ordinea 47, event 54. Pariul aus
triac s-a ridicat la suma de 31.674 
lei șl a fost ciștigat de două ti- 
cb-ete eu 7 oai a 7.91B lei fiecare 
șl » tlebete cu 46 combinații a 
351 let (Rezultat provtzortu).

Gh. ALEXANDRESCU

(Urmare din pag. 1)
celelalte echipe adversare redu
tabile, cu individualități eare 
știu să Îmbine tehnica cu tac
tica (îndeosebi sportivele de la 
Voința București — antrenoare 
Crista Sz^cs). Bucurețtencele au 
evoluat, chiar și in meciul cu 
mureșencele cind au fost în
vinse in extremis, la o dife
rență de numai 12 p.tL, la un 
nivel ridicat, realizînd apoi tn 
compania puternicei formații 
Hidromecanica Brașov, ce) mai 
mare scor al turneului 2520— 
2459, rezultat de talie mondială 
Dar, tot adevărat este că cele 
# echipe, fără excepție, au 
avut in componența Iot și Ju
cătoare pe care pistele le-au 
triat după valoare și pregăti
rile efectuate, ieșind la Iveală 
carențele existente In procesul 
de instruire. Au fost jucătoare 
care au terminat cele 100 de 
aruncări fără nici o lovitură 
ratată, dar, din păcate, au exis
tat. incomparabil mal multe 
sportive care au tras tn „gol* 
numeroase bile. Exemple : Zota 
Roman (Voința București) —

CAMPIONATE • COMPE
RECORD DE PARTICIPARE (153 DE ECHIPE !) LA FES- „CUPA LI 
TIVALUL NAȚIONAL PIONIERESC DE MINIBASCHET LA <
Cu cele 153 de echipe aflate 

la Tirgovlște a fost stabilit un 
record de participare la Festiva
lul național pionieresc de mtal- 
baschet din cadrul .Dadadel". In 
prima serie s-au In trecut băieții 
cat. i (45 echipe) șl fetele cat 
H (28 echipe), iar ta aceste zile 
Ișl dispută intiietatea, pe tere
nurile liceelor industriale nr. 1 șl 
nr. 2 și ale Școlii generale nr. 6. 
fetele de cat. I <58 de echipe 1) 
șl băieți cat. n (22 echipe). Iată 
clasamentele primei serii Jocuri 
de minibaschet, băieți I, grupa 
valorică A : 1. TITANH BUCU
REȘTI (antrenor H. Giurgiu), X 
C.s.ș. 1 Constanța, 3. C.S.Ș. Viito
rul CSuj-Napoca; grupa valorică 
B : 1. C.S.Ș. DÎMBOVIȚA TIR- 
GOVIȘTE (antrenor G. lonescu), 
X CUS.Ș. Pitești. 8. C.S.S. Deva ; 
fete H, grupa valorică A î 1. 
CLUBUL ȘCOLAR DE BASCHET 
BUCUREȘTI (antrenoare Tatiana 
Dudescu), X C.S.Ș. SL Gheorghfc 
X CJS.Ș. 1. Oonstanța; grupa va
lorică B : 1. C.S.Ș. SALONTA 
(auitrenoare Ecateriua Bagcsl), 2 
C.S.Ș. Rm. Vllcea, X C.S.Ș. Med
gidia ; coșgeteri : Cătălin ChJo- 
reanu (C.S.Ș. Arad) 400 pimete 
(a fost răsplătit eu cupa oferită, 
de ziarul .Sportul*, eoșgeterului

competiției) șl Tanța Pirvu (C.S.Ș. 
Călărași) 143 p ; .Coșul de aur* 
(aruncări libere : Mihai Stanciu 
(C.S.Ș. Dîmbovița Tirgoviște) 2S 
p din 30 de aruncări, Mlrel* 
Stanciu (C.S.Ș. Mediaș) 25 di» 
30 ; concursul de talie : 1. C.
Chioreanu (C.S.Ș. Arad) 1,89 m 
2—3. Z. Bobroczkl (C.S.Ș. Timi
șoara), M. Chirie (C.S.Ș. 1 Con
stanța) 1.87 m ; concursul de de
sene : Lenuța Ene (Șc. gen. 2f 
Craiova), Valentin Brănescu 
(C.S.Ș. Brăila), Mihal Stanciu 
(C.S.Ș. Dîmbovița Tirgoviște) : 
concursul de poezie : 1. Uean» 
Noană (Șc. gen. 23 Craiova) ; cea 
mai tinără echipă : șc. gen, I 
Tirgoviște (toate componentele e- 
chipei sînt născute în anul 19711); 
premii speciale : echipele de băieți 
șl fete ale Casei pionierilor șl 
șoimilor patriei din Pecica (A- 
rad), ale școlilor generale din 
Mahmudia (Tulcea) la băieți. Pe- 
regu Mic (Arad) șl Llpia Buzău 
la fete (mediul sătesc), ale șco
lilor generale nr. 2 Drobeta TV. Se- 
wrln, nr. 3 Alexandria, ale liceelor 
nr. 2 Reghin, ^Nicoiae Grlgorescu* 
CSmpina șl .Bogdan Petricdcu 
Hașdev — toate de băieți fin 
mediul orășenesc).

L

MECANICA FINA BUG - DACIA PITEȘTI 3-€, LA BOX “
Stmbâtă seara, arena Tknpruri 

Noi din Capitală a fost gazda 
unei Interesante totSnbrl pugllls- 
tfce bure echipele Mecanica fin* 
București (antrenor Stei ian Bă
lan) șl Dada Pitești (antrenor 
Gh. Preda). Gala a fost reușită, 
puglliștil manifestind o bură 
pregătire. Este lăudabilă șl tai- 
țtadve celor doi antrenori de a 
organiza meciuri de verificare 
pentru elevii lor, competiția fiind 
singurii mijloc de cunoaștere a 
capacității de luptă a tinerilor 
boxeri și o metodă de Îmbogă
țire a cunoștințelor. Cu tm lot mal 
omogen, oaspeții au obținut vic
toria cu I—3. Dealtfel, partida a 
oanstitult o revanșă, cele două 
formații totîlnindu-se eu puțin 
timp in urmă la Pitești, prilej 
cu care boxerii de la Mecanică 
fină au ciștigat cu 6—4. Rezulta
te tehnice: (juniori): X Drăcoeu 
(Mecanică lină) p.p. C. Bleu 
(Dacia), A. Nicolae (Mecanică fi
nă) b.p. I. Stoica (Dada). M. 
Ruse (Mecanică fină) b.ab. 3 X 
Ttenăveanu (Dacia), M. Petre 
(Mecanică fină) p.p. M. Ioana

AU PROMOVAT ÎN
La Tumu Măgurele (fetele) șl 

Hunedoara (băieții) s-a desfășu
rat, m perioada 16—20 iunie, faza 
finală a campionatului de califi
care pentru Divizia B, la care 
au participat următoarele echipe: 
LTJB., Chimia Tumu Măgurele, 
Calculatorul București, C.S.S. Tlr- 
goviște, EGOT Toptița, CLPA. Să
nătatea Caransebeș (fete). Meta
lul Hunedoara, Calculatorul Bucu-

VALOROASE
12 „bile goale*, Florica Gog 
(Hidromecanica Brașov) — 10, 
Ana Ene (Gloria București) — 
8, Mioara Coman (Voință Plo
iești) — 8, Ana Szabo (Voința 
Tg. Mureș) — 7, Erica Orosz 
(Electroenureș Tg. Mureș) — & 
Ne oprim alei, deoarece lista 
celor care au irosit cite I, 8, 
7- sau 8 lovituri este foarte 
lângă. Să recunoaștem că e 
nepermls de mult pentru Jucă
toare divizionare. Șl iacă eeva: 
lipsa unei pregătiri corespun
zătoare la „izolate* »-a obser
vat și in executarea loviturii 
de deschidere, unde adesea s-a 
,4^>art“ exasperant Jucătoarele 
vizate, cărora le-a rămas în 
lăcașul popicelor diferite figuri, 
de cele mai multe ori în .bu
chete", n-au putut să le re
zolve dintr-c singură aruncare 
din cauza impreciziei sau a 
unui redus orizont tactic. Prin 
urmare, se Impune im program 
suplimentar de antrenament eu 
jucătoarele deficitare la «izo
late*, de fapt la procedeele teh
nice unde se pot perfecționa și 
pentru manșele .jillae*.

(Dada), I. Pascale (Mecanică fi
nă) b.p. A. Sandu (Dada) ; se
niori : M. Ștefan (Mecanică fină) 
b.k.o. 2 L Ioana (Dada), A. Lă
cătuș (Mecanică fină) 
Costache (Dacia), X.
(Mecanică fină) p.ab. 2 
(Dada) șl M. Șchlopu 
ftaă) p.p. Gh. Oțelea

Daciei D IA CONES CU

P-P. P.
Stamate

M. 1

Timp de 4 i 
de la Mangall 
dițlonalele tot 
Utoralu»ai^_j8 
le), la care a 
tivi de la Din 
pia București, 
trolul. Agricol 
Iconița, Izvin 
C.S.M. Cralovj 
poca șl Venu:

In urma un< 
ții, aplaudate 
to tribună, ai 
următoarele re 
ră (după baraj 
sei (Dinamo) 
(32,7), X Fior 

cu Budu 0 p 
nescu (Dinamc 
(36,6) ; cat. s 
1. Eugen Ioni 
Volpone Op (S 
(OUmpia) cu < 
Marian Simion 

Sami I p |56);
1. Marian Sir 
Bcăami 0 p (6 
nescu (Dinam < 
(63.5), 8. Otto 
blu) cu Căprio 
semlmljlocie ( 
greslvă) : L M 
namo) cu BeL 
Marian Simion 
8&1 55 p (56,2) 
(Dinamo) cu V 
echipe : L Din 
1 p, ». A.S.A.
X C.S.M. Sibiu 
via Timiș si 1 
p. Clasament g 
*13 p, X SteatCklluatT? , —— rs — —

Ralcu SiDlU 127 PM 4.
(Mecanică a- 84 p. 5. A. s.
(Dacia), 8. CJS.M. lași

ooresp. L P<

ECHIPELE S.C. BACĂU Șl PETROLUL PI 
GATOARE IN CAMPIONATUL MICILOR
BACAU, 83 (prin telefon). — 

Campionatele republicane de gim
nastică pentru cele mal mid 
competitoare s-au Încheiat la 

Bacău ou tatnecerile fetelor de 
la categoriile a IV-a șl a m-a 
de la .sportivă". A fost o dispută 
extrem de interesantă pentru in- 
tîletate șl este, de pildă, șemnl- 
floatlv să menționăm că la cate
goria a TV-a nu mai puțin de pa
tru echipe din fruntea clasamen
tului stat despărțite de numai 
1,225 1 în ce privește tnvingătoa-

DIVIZIA B LA VOLEI
rești, Oțelul Oraș dr. Petru Gro
za, Șoimii Buzău, Vulcan Bucu
rești (băieți),

In urma rezultatelor obținute 
au promovat to divizia secundă, 
la feminin, calculatorul
București și Chimia Tumu Măgu
rele, iar la masculin Metalul Hu
nedoara, Calculatorul București 
și Oțelul Oraș dr. Petru Groza.

rele, ele stat 
de Sport Club 
gârla a IV-a, 
Ploiești, lată 
ale competiției 
S.C. Bacău 176, 
2 Buc.--------

175,3W, 
CL sp.
CI. sp. 
cat. a 
183,80,

175,576. 
CL sp. 
șc. .Tr 
șc. _Ce

IlI-a : 
___  . CL sp. 
CL sp. șc. Slbi 
ne. 1 Buc. 11 
.Triumf" 174,52 
șam 174,423. S-. 
tnoase aprecieri 
Golea (CI. sp. 
Angela Sandu 
umr*>, Mlhaela 
le de la CL 
— de la categ. 
Aura Angliei i 
ța Dobra (Oneț
(CL sp. pe. ru

Die

PIONIERII AU FĂCUT PRII
(Urmare din pag. 1)

Covaci), 2. Timiș 63:05 (Dana 
Tirziu Bi Cătălina Svoboda). 3. 
Galați 63:32 (Gabriela Marola. 
și Evghenia Putinei) ; băieți . 
1. Arad 34:29 (Gheorghe Chin- 
driș ei Leontin Dreve), 1 Hu
nedoara 37:41 (lean Hrib și 
Ovidiu Duca), S. Timiș 51^)8 
(Cătălin Dineț și Florin Pleavă). 
Clasamentul pe județe — bă
ieți si fete : L Arad 87,19, 2. 
Timiș 114,13, 2. Maramureș
122,14.

Concursul de tir a avut loc 
duminică, la poligonul Clubu
lui sportiv Arad, Cei 80 de 
concurenți (40 fete și 40 băieți) 
au tras la distanta de 10 m, 
din poziția culcat-rezemat, cite 
20 de focuri cu arma cu aer 
comprimat .Pionier", La a- 
ceastă probă s-a observat o 
bună pregătire a tuturor concu- 
renților, fapt reieșit din gru
pajul pe ținte. In general, În
trecerile de tir au marcat o 
simțitoare creștere valorică față 
de rezultatele obținute anul 
trecut la acest concurs. S-au 
remarcat In mod deosebit pio
nierele Ghlzcla Gabor (Hune

doara) cu 186 
lache (Vaslui 
Moldovan (Ar 
fel. ele sînt 
In ordinea ar; 
trei locuri. I 
loc a fost dși 
rabinoe (Satu 
1 Cristian G3 
p, A Dorin I 
Clasament ger 
L Arad, 1 Hm

s-
RE

Dorxu Vfc-tra 
Suoeava 1—o c 
tolăni — Meta 
(0—0), Laminor 
Piatra Neamț c 
Tg. Neamț , —

A 
2-0 (0—0), Sir!
Celuloza Piatra I 
Avîntuil T.C.MJ 
resta Fălticeni ! 
hlăul Piatra 
Roman 1—0 (O- 

Meciiil Danul 
Doma Vatra D>

PENTRU ELEVII
AMATORI DE BASCHET

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 
DE BASCHET DIN BUCU
REȘTI, str. Stejarului nr. 42, 
sectorul 3, face înscrieri pen
tru elevele și elevii absolvenți 
ai clasei a VIII-a și a X-a.

Elevii vor fi școlarizați la 
Liceul de Matematică-Fizlcă 
nr. 3 din București, cu profil 
mecanic.

înscrierile au loc pînă pe 
data de 85 iunie 1980 pentru 
clasa a IX-a șl 8 Iulie 1980 
pentru clasa a Xl-a, la secre
tariatul Școlii generale nr. 69 
București, str. Stejarului nr. 
42. sectorul 3.

Informații suplimentare la 
secretariatul Scolii generale 
nr. 69. telefon «7 54 75 și 
48 69 14

LOTO-PRONOSPORT
AP JUCAT NUMERELE 

PREFERATE I
• Agențiile Loto-Prorsosport 

mai pot elibera doar astăzi bi
lete cu numerele dv. preferate 
pentru tragerea obișnuită Prone- 
expres de miine, 26 iunie, 1980. 
După cum s-a mai anunțat, In 
arară de nelipsitele dșîlgiizi In 
autoturisme șa bani, la această 
tragere se vor atribui din nou — 
In cocjdlțli deosebit de avanta
joase — cîștigurl suplimentare 
consttnd din excursii la apro
piatele Jocuri Olimpice de vară 
de ta Moscova. Excursiile se a- 
oondă, tn cadrul! unei extrageri 
«uplimentare de 3 numere din 
45, nismai varianteSor simple în
tregi de 15 lei, care printre cele 
5 numere jucate conțin și pe 
cele 3 ale extragerii suplimentare; 
totodată, aceste variante au drept 
de dștlg și ta primele două ex
trageri obișnuite.
• Tot pentru amatorii de Pro- 

noexpres, reamintim că to aceste 
zUe continuă vinzarea bOetellor 
pentru tragerea specială <le du
minică 29 Iunie 1980, care oferă 
posibilități sporite de a ob+ne 
AUTOTURISME „Duda W, 
dștlguil ta bani de 50.MO, 25.000,

INFORMEAZĂ
16.000 lei etc., precum șl excursii 
pe ruta R-S. Cehoslovacă — R-P. 
Ungară sau In R.P. Polonă. 
Consultap prospectul acestei 
avantajoase trageri șl pro
curați din vreme bilete m bu- 
merele preferate :

CIȘTIGURILE TRAGERn 
PRONOEXPRES

DIN 18 IUNIE 1980

FAZA I : Categoria 1 I 1 
variante 25% — autoturisme 
„Dacia 1300“ ; Cat. 2: 3 va
riante 25% a 12.012 lei; Cat 
3 : 27,50 a 1.310 lei ; Cat 4 .• 
88 a 410 lei ; Cat. 5 : 221,25 a 
163 lei ; Cat 6 : 8.670,75 a 40 
lei ; Cat 7 : 319,50 a 200 lei | 
Cat 8 : 4.963,25 a 40 let

FAZA a II-a : Categoria T i 
34 variante — excursie de 1 
loc la Jocuriile Olimpice de ta 
Moscova 1980 în valoare d» 
1X000 lei.

REPORT LA CATEGORIA Îl 
172.554 lei.

SURPRIZA SEZONULUI

LOZUL VACANȚEI
{embiuite pedală IMtatâ)'

ESTIVAL !
CIȘTIGURI SU

PLIMENTARE ÎN 
VALOARE DE 
L700.000 lei acor
date din fond spe
cial de A.S. Loto-
Pronosport I

ȘANSE SPORI
TE DE A OBȚI
NE :
• AUTOTURIS

ME „DACIA 1300“ 
șl „TRABANT 
601"
• 50.000, 10.000,

5.000 lei etc.
NU PIERDEȚI 

PRILEJUL DE A 
VA NUMĂRĂ 
PRINTRE MARII 
ClȘTIGATORI AI 
SEZONULUI !

LA MUNTE SAU LA MARE, agențiile Loto-Prono- 
sport și vînzătorU volanți din întreaga țară vă stau zilnic 
la dispoziție pentru a vă inceroa și dv. șansele. MAI MUL
TE LOZURI JUCATE — MAI MULTE ȘANSE DE SUCCES I

disputat In e 
omologat cu 
chlpel borna

A promo 
CEAHLĂUL 1

CJ.R. Pașcan 
zești 4—0 ța—0 
— Letea Bacău 
structarul lași 
șești » a (O—w 
Vaslui, Relorjiil
Minerul Oom 
MOtaești 1—0 
Bacău — A.SJ1 
RuOmentutt Birt 
Adjud »—6 (1-
— Nlcoltaa Ia;

A promovai 
CJSJH. BORZE

Fonesta Guge 
tați 3—2 3-1),
— Ancora 
FJSjC. Săhătem 
Focșani 0—1 (O-
— Olimpia Rm.
Oarpațl Neholu 
1—0 00-0), < 
caraimanul Btu 
Petrolul Berea 
»—1 00-0). Pe
Oarpațl Sinaia

A promovat 
CJS.U. GALATL
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aliniate 
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IV-a —
sp. șc. nr. 

șc. Sibiu 
ți 175400, 

uc. 174,300, 
a 173,025 ;

Ploiești
ești 182,80. 
CI. sp. șc.

sp. șc. 
. șc. Foc
al de fru- 

Eugenia
. 2 Buc.)

șc. .Tri- 
ie (ambe- 
„Triumf44) 
respectiv

, Constan- 
na Păuca

coresp.
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Vasi- 
p, Lucia
p. Dealt- 

igătoarele, 
primelor 

i, primul 
Iosif Ca-

cu 180 p, 
Arad) 177 

176 p. 
județe :

X Vilcea.

Din problemele campionatului

„Scrieți cu litere de o șchioapă:
AVEM POSIBILITĂȚI!"

Convorbire cu dr. Mircea Luca

I
I

I 
I

Atunci cînd, cam pion at ii
1968—69, s-a instaurat .Trofeu] 
Petschovschl*', publicu] a intrat șJ 
el intr-o competiție. La ecoul ge
neral al unor manifestări care 
aiurea, îmbracă uneori forma vio
lenței, limitîndu-se — rar — la 
noi, La clasica catapultase de rti- 
clă în teren, raritate pe care c 
dorim dispărută cu Oesăvirșire. 
.Trofeul" a putut părea, la u® 
moment dat, o inițiativă pedago
gică echivalentă cu plasarea .zur
bagiului clasei- în postura de mo
nitor. .Momeala* a fost mușca
tă, într-adevăr, șl. în prima edi
ție, cîștigătoare a trofeului de
vine .tribuna44 din Craiova, pini 
atunci cea mai „zgomotoasă*, 
mai irascibilă, De atunci „Tax> 
feul Petschovschl* a mai lost 
dobîndit de publicul din Petro
șani (1969—70), Cluj-Naopca (1974
— 71), Pitești (1971—72 și 1971 — 
’71), Timișoara (1973 - 74 Ș 1974
— 75), Bătu Mare (1975—76), Arad 
(1976—77). Tîrgoviște (1977—71 șl 
1978—79), pentru ca anul acesta 
să triumfe Bacăul, după ce două 
ediții anterioare se plasase W 
apropierea liderului — locul 1 șt 
3. Recunoscînd, din capul locului, 
doaa de subiectivism șl relativi
tate, să vedem care ar fi crite
riile care .punctează* în acorda
re# calificativului, etapă de eta- 
paJLîn cadrul .Trofeului Petschov- 
schi44 7

Numărul de fpcctatori. Jude
cat, bineînțeles, în funcție de ca
pacitatea stadioanelor, de starea 
vremii, de învingerea tentației de 
a rămîne în brațele fotoliului eu 
privirea agățată pe ecranul T.V„ 
unde se dispută un alt meci, mai 
.tare44. Din acest punct de vede
re. global, numărul de spectatori 
A SCĂZUT în comparație cu edi
țiile 1978—79 șl 1977—78 (3 812 900, 
față de 3 862 300 șl 4 019 200). O 
interpretare nesofisticată a aces
tui fenomen duce la concluzia că 
el se corelează cu scăderea va
lorică a spectacolului din teren 
Defalcînd cifra totală, campionii 
.cantității44 sînt Craiova (21 800, 
media pe etapă), urmată de CIuJ- 
Napoca (21 000) și Galați (19 20C). 
Interesant .podium44, cu campioa
na onorată cum se cuvine, ur
mată de două promovate scăpate. 
La finiș, de la retrogradare, dar 
înconjurate de un public, revita- 
Jlzat, flămînd de spectacol, vă
duvit fiind o vreme de imaginea 

Diviziei A. (Evenimentul s-ar pu
tea asocia și cu plasarea publicu
lui din Scomiceș ti -Slatina, ttngă 
promovata sa, F. C. Olt, pe locul 
dod în .Trofeul Petschovschl*). Pe 
poziții surprinzător de modeste 
(11 și 13), publicul din Pitești șl 
București : primul (nerecunoscă
tor) — blazat prin repetarea unor 
performanțe înalte ; al doilea — 
cu multe disponibilități afective 
coborîte în Divizia B, odată cu 
Rapid.

Modul de manifestare. .înghe
țarea- publicului, cumințenia lu: 
totală, tradusă prin pasivitate 
deși atrag note de trecere, nu re
prezintă cadrul cei mai fericit al 
unui med de fotbal. Fac impre
sie Încurajările decente, aplauda
rea succeselor adversarului frea
mătul spontan la o fază de efect 
galeria organizată, arunci dnd 
este de bună calitate. Privit din 
acest unghi, și publicul a rămas 
dator fotbaliștilor săi... Poate 
nu orice plătitor de bilet știe că 
ta pDnla unui stadion, acolo. Jos 
pe iarbă, tăcerea doare, iar so
noritatea tribunei se amplifică : 
flecare cuvint greu se distinge, 
flecare șuierat, ca șl fiecare bă
taie din palme. Iar atund dnd 
dragostea suporterului ae topește 
ta forma unui dntec. a unei În
curajări energice, scandate, ar.pl 
nevăzute se pot Hpl de bocanci: 
ta care exigențele partidei a picu
rat plumb. Tocmai de aceea, ee

CLASAMENTUL .TROFEULUI 
PETSCHOVSCH1* — 1371 M

î?tâ cele U echipe calificate 
Jjentru turneul final a£ campio
natului de juniori H : Forests 
Fălticeni, Letca Bacău. Oțelul Ga
lați și Dacia Unirea Brăila (gru
pă care va juca la Vaslui), Lu
ceafărul București, Dada Pitești, 
mectroputere Craiova țl Mtneru: 

Deva (ta Tg. Jiu), T.CJS. Cluj-

ÎNCHEIAT și divizia c
Zimbrul
Iul Bo
ii 1—C 
— IJtf.

, Cetatea 
Btoaz

EAMȚ._

SJH. Boc- 
Buhuși 
, OCH> 

MAră- 
Jucat la 

Rozaov 
3-0 (O—O). 

PetroluS 
Pțu'tlzanul

SERIA A IV-a
I.M.U. Medgidia — Marina Man

galia 6—1 62—1), Dacia Unirea
Brăila — Amonil Slobozia 10—1 
(ii—0) — na jucat la Km. Sărat,
Rapid Fetești — Progresul Isaccea 
5—0 (13—0), Electrica Constanța — 
Pescărușul Tulcea 3—0 nepre- 
zentare, Granitul Babadag — ȘJT. 
Brăila 1—1 (0—0), Șoimii Cerna
vodă — Chimpex Constanța 3—1 
(2—1), Victoria Tăndărei — Uni
rea Eforie 1—1 (0—0), Voința
Constanța — Chimia Brăila 2—0 
C2-O).

A promovat ta Divizia B IJM.U. 
MEDGIDIA.

SERIA A V-a
T_M. Bucunești — Sirena Bucu

rești 1—1 (1>—0), Automatica
București — Automecanica Bucu
rești 3—0 (1—0), Viscoza Bucu
rești — Ș.N. Oltenița 2—2 (0—1), 
Danubiana București — Flacăra 
roșie București 5—1 (0—0), Elec
tronica București — LC.SJJM. 
București 5—0, FEROM UrzicenJ
— Abatorul București 3—0 Clb-O), 
Dunărea Călărași — Tehnometal 
București 2—1 (1—0), s-a Jucat la 
Lehliu, Luceafărul București — 
Voința București 3—4 (1—1), Vii
torul Chlrnogi n-a jucat.

Meciul Automecanica București
— FEROM Urziceni. din 
trecută, a fost omologat 
Orezultatufl de pe teren).

A promovat în Divizia 
REN A BUCUREȘTI.

SERIA A Vl-a
Recolta Stoicănești — 

Roșiori b—2 (1—1), " ‘ ’
dele — Progresuil Corabia 
(4—1), Petrolul Bolintin — 
Slatina 5—2 (2—1), Cimentul Eleni
— Metalul Mija 2—0 (2—0), Con
structorul Pitești — Petrolul Tîr- 
goviște 5—0, Sportul muncitoresc 
Qaracal — Progresul Pucioasa 
2—1 CI—0), I.O.B. Balș — Dacia 
Pitești 1—0 (0—5), Dinamo Ale
xandria — Electronistul Curtea de 
Argeș 6—1 05—C).

▲ promovat ta Divizia B BOTA 
ROȘIORII DE VEDE.

SERIA A Vn-a
Otimlstul Rm. VScea — MXne- 

nM Luperti 9—2 0—0), Eeetropc- 
tere Craiova — Dunărea Ca tata - 
7—3 (2—1), C -F -R. Craxr.-a —
Metalurgistul Sadu 2—0 S3—<.
Dierna Orșova — Minerul Moar. 
5—1 CI—0), Gloria Stnehaia — 
C.SJM. Drobeta Tr. Severin 12—2 
CLO—0) ! I 1, Metalul Rovioar. - 
Progresul Băilești 5—0 P—9). 
Unirea Drobeta Tr. Severin — 
Constructorul Tc. ind. CTatova 
2—2 (1—0), Lotru Brezei — Vii
torul Drăgășard 1—0 (0—5).

A^ promovat In Divizia B MI
NERUL LUPENL

SERIA A Vm-a
Metalul Oțehi Roșu — CTH 

Timișoara 1—2 (1—1), Minerul
Ghelar — C.PJL. Caransebeș i—1 
(3—0), Metalul Bocșa — Minerul 
Vulcan 5—1 p— 0), Vulturii Tex- 
tUa Lugoj — Victoria Câlan 3—1 
CI—1), Explorări Deva — tathi- 
norul Nădrag 1—0 (!»—O), Electro
motor Timișoara — Știința Pe
troșani 3—0 — neprezentare, -Glo
ria Reșița — Minerul Oravița 1—0 
(0—0). C.FJT. Simeria — Minerul 
Deva 3—1 (0—0).

A promovat ta Divizia B CJ*JI 
TIMIȘOARA.

SERIA A IX-a
Victoria Eicond Zalău — Rapid 

Arad 1—1 (1—0), Bihoreana Mar- 
ghita — Armătura Zalău 1—10
(0—2) I I !, Unirea Tomnatic — 
Unirea Dej 3—0 — neprezentare. 
Unirea Oradea — Minerul Sun- 
cutuș 2—2 (1—0), Unirea Sînnico- 
lau — Oțelul Or. dr. Petru Groea 
b—1 U—0), Tricolorul Bel uș — 
Voința Oradea 2—2 C2—0), Recolta 
Salonta — 
(a—0), C.F.R.
Electremetal
U-0).

A promovat 
ARAD.

Cum despre fotbal se discută peste tot, nu o să vă mire, desigu- 
pr«a muli faptul că dialogul care urmează a avut loc tatr-o eli
nică Da, și tatr-o clinică fotbalul cămine un subiect viu, un su
biect Întors pe toate fețele, o problemă căreia destui ti caută și-i 
găsesc soluții dteodată originale, uneori foarte logice, pline de In 
țdepdune și realism. La asemenea concluzii ajungi cu atlt mal 
firesc cu dt se ta tâmplă ca interlocutorul — renumit medic spe
cialist O.R.L. - si lie un om care trăiește in fotbal și trăiește 
fotbalul exact de 43 de ani. Mi ine, poimiine. o jumătate de secol
Deci dinica nr. 2 clujeană, In drumul dintre două săli de operație 
asistindu-) la ritualul spălării mlinilor. apoi In fața unei mee
mid, albe — dar fără cafea, fără țigări, „m-am lăsat de trei ani
de fumat* — • discuție despre Uotbal ta xi-, fotbalul internațional
fotbalul românesc, fotbalul clujean, despre apropiatele jocuri de 
calificare pentru campionatul mondial din Spania O discuție eua- 
celași Mircea Loca pe care-1 admiram, pe stadion, tacă din eopill- 
Dc Și-l stimăm ra toate ptmctde de vedere, după zeci de ani

n.~;. CORACT.

spus

conducător de echipă, și pre 
ședtate, minând deci și punea
dulce și cea mal puțin dulce și 
□neon chiar amară din viața
f«balultu, am să mă opresc la 
cteva kicrari esențiale, ca să nu 
zăpăcim )mea eu amănunte strict 
tehnica. O problemă : relația JU- 
CATOB — AXTRESOB — CON
DUCĂTOR este și a fost discu
tată șl răstitscutară ta fotbalul nos
tru. Firesc, pentru eă este foarte 
importantă, decisivă chiar ta ob
ținerea performanței Nefiresc 
este faptul eă ta pofida discuții
lor pe aceeași temă, en aceleași 
«ariațil, problema nn s-a rezolvat. 
S-a vorbit foarte mult ta această 
direcție și s-a făcut foarte puțin. 
Cocea : a) între acești trei fac
tori hotărltori exista extrem ile 
rar tailtate, solidaritate, sprijin 
reciproc, cooperare. Conducătorul 
de club vineazâ adeseori greșelile 
antrenorului in tac să-l ajute, U-i 
cultive calitățile pentru care l-a 
angajat ; b) antrenorul ^nerge* 
an de puține ori cu jucătorii (cu 
unii dintre ei) Împotriva condu
cătorului de secție, de club ; e) 
jucătorii obțin adeseori de ta unii 
conducători compromisul pe care 
U-l refuză antrenorii eu principii 
etc., etc. Gama greșelilor — una 
mal păgubitoare ea alta — ta e- 
cuaxia jucător + antrenor + con
ducător este foarte largă. tar 
exemplele foarte diverse sta|, ta 
gaieral. bine cunoscute. Efectul 
esmțial este unul singur : TREi- 
BA NU MERGE — CUM AR TRE
BUI — PENTRU CA ACEȘTI 
rin FACTORI SE CONJUGA 
FOARTE RAR ȘI SE ÎNCURCA 
POARTE DES !

— S-abscriem întru totul la 
ceea ce aț_ spus acum dum- 
neavtoestră. te.tr-o sinteză cu- 
prizmătosze. s au mai spus-o 
și aițil „pe lefii*. Problema 
relapel jucător — antrenor — 
coodticătcr a fost fi este mult 
vorbită, dar de rezolvat nu s-a 
rezolvai. Aftă problemă î

— O problemă foarte impor
tantă pe care o abordez și ca 
antrenor și ca medic. PREGĂTI
REA COMPETITION AL A NECO- 
RESPUNZATOARE de ta noi. 
Iarna, lucrăm bine. In timpul 
competiției insă, nu.

— Concret ?
— Am să vă dan un exemplu 

cum au se poate mai eoncrel și 
mai grăitor. Acum un an șl ceva 
a venit ta CluJ-Napoca o aelecșta- 
nată românească puternică, de 
ttaeret-olimpică ! A făcut un an
trenament tare dimineața, unul 
după-amiaza, tar Cornel Drăgușln, 
antrenorul ei, mi-a spus eă va 
face și un antrenament a doua zi 
dknmeața, ta ziua meciului pe 
cave urma să-l susțină eu o 
modestă combinată locală (de 
Dtvizta B) „V“ + C.F.R. CJllJ- 
N'ațxxn I-am arătat M Cornel 
degetele de ta • mină și l-am

spus doar atit : „De la 5 (goluri) 
ta sus vă dăm !“ Care a lost 
soorul meciului? 7—1 pentru noi! 
Și ca să nu marcheze șl mai 
mult combinata locală, după go
lul al 7-lea i-am scos din teren pe 
Tegean, pe Vidican, că altfel cred 
că ajungeam ta o duzină. Nu 
vreau sa-1 supăr pe Drăgușin, dar 
asta-i o greșeală pe care o fac 
destui antrenori ta noi, cu... compli
citatea medicilor de echipă. Spun 
medicii : .jjuLsul e bun, tragem 
tare spun și antrenorii ,.tra
gem tare, tot mal tare" și-și dă- 
rtmâ progresiv și sigur pregătirea 
oompetițională care nu trebuie Eă 
uite nici im moment esențiala 
latură de păstrare, de întreținere 
a prospețimii, a formei. Ii aud pe 
una care bat mereu monedă pe 
pregătirea continuă foarte tare 
care se face in unele țări cu fot
bal avansat. O jumătate de ade
văr. In țări cu fotbal avansat, 
pregătirea continuă foarte tare se 
face la pitici și la juniori, atunci 
se formează fotbalistul, și in acest 
punct sint total de acord cu ște
fan Covaci, cu care am discutat 
adeseori problema, care susține 
același lucru. Eu, de pildă, copil 
și junior fiind, făceam cite 6 ore 
pe zi fotbal. De aceea puteam 
juca duminica și două meciuri la 
rind. Pentru că dobîndisem un ca
pital biologic corespunzător. Or. 
azi, piticii și juniorii joacă o oră 
și jumătate, două pe zi. Și a- 
jung tn Divizia A cu un mare 
handicap. Trăeînd anoi foarte 
tare — ȘI CÎND TREBUIE ȘI 
CÎND NU TREBUIE ! — de acești 
jncători, zi de zi, de două ori 
și de trei ori pe zh fără a ob
serva riguros curba oboselii, 
cui ha saturației, curba refacerii, 
dirtmim primăvara si vara ceea 
c« clădim iarna.

— Cum explicați — în. ca
drul teoriei dv. — „excepția 
Mateianu*4, care face, se zice, 
cele mai multe antrenamente 
de M noi ?

— împotriva aparențelor, Viorel 
Mateianu nu sare peste cal. Face 
mai multe antrenamente, dar nu 
le face pe toate „trăgind tare44. 
Face destule antrenamente plăcu
te, distractive chiar, și are me
reu, tn munca săptămînală, ade
ziunea totală — ceea ce este 
foarte important ! — a jucători
lor săi.

— O altii problemă ?
— INDIVIDUALIZAREA. Și cea 

tehnică și cea., morală. Intr-un 
fel trebuia să lucrăm, de pildă, 
cu un jucător ca Ivans uc, 
care era o fire mal sucită, 
și altfel cu Mateianu, de 
care pomeneam mai înainte, oare 
era docil și o fire minunată, as
culta și te înțelegeai perfect eu 
eL

ta r'.aia etapl a Divizie, C ,-*n taresistrat, ta tmele par- 
tta« «I. i ii I e >Trn «virarea rezroțradXnl rau promovare, ci- 
*«v» ratarace de-a dreptul... lenzațioeiale: ÎS—1 12—1, 1—10,10—1 
țua. Cel mal Olrixor ia oeiu este, firește, aed 15—î de la Strebala, 
•kțăcm de echipa locala Gloria (locul 15 după etapa • 8-a) ta 
tata formației CS_M. Drobeta Tr. Severin (locul S, un „11* cu 
preoeszțzl ta promovare In urmă ea o lună, două) și astfel Glo
ria (echipă din același județ) scapă de retrogradare I î Cineva 
■e sponea că severinenii au aliniat in acest meci o echipă de 
jsmioci. Faptul agravează, n face premeditat, actul nesportiv de 
a ceda la an scor astronomie jocul. La fel de condamnabil este 
8 modul cum s-a desfășurat partida de la Marghita, unde for
mația Bihoreana (cu trei etape in urmă pe primul loe ta seria 
a XX-a) a cedat cu 1—10 ta fața Armăturii Zalău, pretendentă 
•a șefia aeriei : 7 !. Totul a fost Insă in zadar, deoarece prth- 
npata ei adversară. Rapid Arad, care a jucat la Zalău, cu Vls- 
teria Econd, a obținut un egal și astfel a depășit cu un punct 
pe Armătura, promovind in Divizia B.

S-a săru... peste cal și in meciul Dacia Unirea Brăila — 
Amonit Slobozia — joc desfășurat ta Rm. Sărat (terenul Dadei 
fiind suspendat) șl încheiat cu rezultatul de 10—1 ta favoarea 
brăi!cailor, aflați pe pragul de a părăsi campionatul. De men- 
(tocai că Amonil este una dintre cele mal bune componente 
ale seriei a IV-a •!

K dar că rezultatele respective — dar șl al fele, neexemphfl- 
eate mai sus — stat... cusute cu ață albă, că ele ascund com
portări total nesportive, condamnabile !

T. RĂBȘAN

SERIA A X-a
Metarixl Oarei — CIL S_ghet 

1—4 U—•), Oaș-jJ Negrești — 
Vfctorta Oarei 2—1 (1—91. SDvb-
cuîtorul Ma5er*j — Mizierul Hbta- 
Setai 2—4 fl—■9), Fcres*-a Bistrița
— MireruZ Botina 5—3 (1—1), Bra-
tiui Vișeu — CUPROM Ba^ Mare 
7—1 (B—1), Lâpu^-Jl Tg. Lâpuș
— Minerul Bâ.ța 4—2 (2—9), Mi
nerul Baia Sprie — Mir.«rX Bâiuț 
b—2 Q—0), Simared Baia Mare — 
Hebe Sîrgeorz Băl 9—1 (5—5).

A promovat ta Divizia B CJL. 
SIGHET.

SERIA A Xl-a
Metatal Aiud — Mureșul Luduș 

5—3 (1—1), LP.A. Sibiu — Me
talul Copșa Mică 5—0 (2—0), Sti
cla Arieșul Turda — Metalul Sl- 
ghLșoara 1—3 £—0), Oțelul Reghin
— Vitrometan Mediaș 4—1 (2—0), 
CJ».L Sebeș — C.I.L. Blaj 2-0 
(0—0), Automecanica Mediaș — 
Construcții Sibiu 1—0 (0—0J, IMIX 
Agnita — Avintul Reghin 2—0

9>—0), Faianța Sighișoara — 
Sticla Timâvcni 2—2 (2—0).

A promovat In Divizia B ME
TALUL AIUD.

SERIA A XH-a
Tcrpedo Zimești — Oltul Sf. 

Gbeorghe 0—0, Progresul Odorhei
— Oiimia Or. Victoria 4—1 (2—0), 
Tractorul Miercurea duc — Mă
gura-Mobila Oodlea 2—0 fl—0), 
Qarpați Covasna — Carpați Bra
șov 2—1 (2—0), Mureșul TopUța
— Minerul Baraolt 2—1 (2—10,
Precizia Săcele — Minerul Bălan 
5—1 (3—0), C.S.U. Brașov — Me- 
tabul Tg. Secuiesc 2—0 (O—0),
Metrom Brașov — Utilajul Făgă
raș 3-0 — echipa Utilajul fiind 
exclusă din campionat.

A promovat ta Divizia B OLTUL 
SF. GHEORGHE.

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari din locali tățile respec
tive.

— Altă idee 7
— Echipele noastre de fotbal 

pierd mult PENTRU CA NU AU 
O BUNA PREGĂTIRE MORAL- 
VOLITIVA. Antrenorii nu înte
meiază colective puternic unite, 
de prieteni, colective in care fie
care să lupte piuă cade jos pen
tru toți și toți să-1 ajute pe fie
care dintre ea. Apoi, contează și 
sufletul cu care se apropie antre
norul de elevii săi. Țin minte că 
în ajunul unui meci de la noi, 
de la Cluj-Napoca, era într-c 
seara, l-am văzut pe Valentin 
Stănescu stînd împreună cu toată 
echipa pe... un gard de piatră, 
glumeau și rîdcau cu toții ca 
niște colegi de școală. Noi, alor 
noștri, le-am repetat de zeci de 
ori : „trebuie să cîștigați! trebuie 
6ă-i bateți !“ Rezultatul ? Valentin 
Stănescu cu ai lui ne-au bătut 
clar a doua zi. Ne-au bătut și 
pentru că ei erau uniți prLi su
flet iar noi prin vorbe...

— Ce părere aveți de „U“, e- 
ohipia de acum ?

— A rămas în Divizia A și cu 
destulă șansă. Echipă tinără. 
Crește. Ca să nu spargem însă 
ulciorul în ediția viitoare, avem 
nevoie de încă vreo 2—3 jucători 
siguri, puternici...

— Ultima întrebare ; cum 
vedeți perspectivele echipei 
României în cursa de califi
care pentru C.M. din Spania?

— ESTE EVIDENT CA NE PU
TEM CALIFICA ! Argumente 7 
Craiova cu Borussia și Dinamo cu 
Eintracht. Ați văzut că echipele 
noastre le-au avut în mină — și 
le-au scăpat ! — pe cele două 
finaliste ale Cupei U.E.F.A. Alte 
argumente : meciul nostru cu
Cehoslovacia 1a Praga, golurile 
lui Cămătaru la Bruxelles, tur
neul final al campionatului euro
pean din Italia. Avem posibili
tăți. Scrieți cu litere de-o șchioa
pă : AVEM POSIBILITĂȚI ! Dacă 
ratăm calificarea, noi vom fi 
vinovați, nu alții, incapacitatea 
noastră de a fructifica valoarea 
unui lot pe care eu îl socotesc 
bun și care mai poate fi îmbună
tățit.

Marius POPESCU



ÎNTRECERI IN ORAȘUL VIITOAREI GAZDESERVICIILE DE TRANSPORTURI ALE MOSCOVEI

A MARII COMPETIȚII

ECHIPA MASCULINĂ

LA DIMENSIUNI OLIMPICE
(

vor putea să călătorească cn 
expresul ER-200, care circulă 
pe linia Moscova — Leningrad. 
El acoperă distanta de 650 kaa 
In mal puțin de 4 ore. Va
goanele acestui Expres sint do
tate cu instalații de aer con
diționat, cu fotolii comode șl 
amortizoare de zgomot

DE GIMNASTICĂ - TINERET 
A ROMÂNIEI,

ÎNVINGĂTOARE îl R.f.L

Pentru apropiatele Jocuri O- 
Bmpice de vară se pregătesc 
minuțios și serviciile de trans
porturi ale Moscovei. Ele lși 
înnoiesc materialul rulant De 
pe acum sosesc In capitala 
U.R.S.S. noi autobuze și tro
leibuze. Parcul de taxiuri va 
spori cu 5 000 de mașini. Ma
joritatea șoferilor de taxiuri 
urmează actualmente un curs 
corespunzător de pregătire In 
Învățarea limbilor străine.

Specialiștii au elaborai 80 de 
rute din cele mai comode de 
deplasare spre locurile unde vor 
avea loc întrecerile, inclusiv 
pentru transportul în comun. în 
urma reconstruirii principalelor 
trasee olimpice, capacitatea lor 
de trafic crește considerabil. 
Pentru turiștii automobilist! s-a 
creat o rețea de campinguri, 
stații de parcare și de alimen
tare suplimentare. Cel mai mare 
parking-auto se amenajează la 
Lujniki, unde vor putea fi par
cate simultan 4 000 de autotu
risme și 800 de autobuze.

Lucrătorii din transportul fe
roviar sovietic pregătesc pentru 
deschiderea Olimpiadei ’80 tre
nuri internaționale suplimen
tare, prevăzute să transporte 
zilnic 16 000 de turiști străini. 
Mu’ți dintre oaspeții Jocurilor

MOSCOVA, 23 (Agerpres). — 
La Moscova i-au încheiat în
trecerile .Cupei U.R.S.S.* la 
gimnastică. în concursul femi
nin, victoria a reveni* Elenei 
Davidova, cu 78,325 puncte, ur
mată de Natalia Sapoșnikova — 
77,825 puncte, Elena Naknuștna

BREVIAR... BREVIAR... BREVIAR
puncte;
8. Au*-

de

1.

Leo — Bains echipa feminină a 
Franței pentru ștafeta de < X IM 
m a realizat timpul de 4494, sta
bilind un nou record trar.oea. 
Acest timp constituie al doOea 
rezultat mondial al anului.

— 77,775 puncte, Stella Zaha
rova — 77,525 puncte, Maria 
Filatova — 77,400 puncte și
Svetlana Agapova — 77,125
puncte. La masculin, pe primul 
loc s-a clasat campionul mon
dial Aleksandr Ditiatin, cu 
115,995 puncte, secundat de 
Eduard Azarian 115,225 puncte.

Tot Ia Moscova s-a desfășu
rat un concurs atletic, cu par
ticiparea membrilor lotului re
prezentativ care se pregătesc 
pentru J.O. In cadrul acestor 
Întreceri Dalnls Koula a ter
minat învingător to proba de 
aruncarea suliței cu perfor
manța de 92,06 m. Alte re
zultate : masculin : greutate — 
Kiselev 21,13 m; disc — Ra- 
supkin 65,98 m ; feminin : disc
— Galina Sabenkova — 67,22 
m ; greutate — Svetlana Krat- 
cevskaia — 21,04 m.

Titlul de campion unional la 
decatlon a fost cucerit de Iuri 
Kutenko — 8 329 puncte.

La Herne, In fața unui nu
meros public, echipele mascu
line de gimnastică-tineret ale 
R.F. Germania și României au 
susținut o tntilnire amicală cu 
exerciții liber alese. Concursul, 
pe echipe, de bună valoare 
tehnică $1 spectaculară, s-a În
cheiat cu succesul tinerilor gira- 
naști români, in timp ce la 
individual s-a impus sportivul 
Daniel Winkler, din formația 
gazdă, cu 54,95 p. Iată rezul
tatele tehnice : echipe : ROMA
NIA 264,45 p, R.F. Germania 
263,60 p. La individual compus, 
Emilian Nicula s-a situat pe 
locul secund cu 53,90 p, Daa 
Odorhean 
53,20, iar 
poziția a 
din cele 
dominate_ „______,_ _______ _
Dan Odorhean s-a clasat pri
mul la sol și sărituri. Molnar 
Levente la cal. iar Adrian Câ- 
pățină la inele.

— pe locul trei cu 
Adrian Căpățină pe 

patra cu 53,10. Patru 
Sase aparate au fos* 
de gimnastii români.

TELEX • TELEX

VA OBȚINE LA MOSCOVA CE N-A REUȘIT LA MONTREAL 
DUBLUL CAMPION MONDIAL DE LUPTE NELSON DAVIDIAN ?

DUPĂ TURNEUL 
INTERNAȚIONAL FEMININ 

DE VOLEI
(Urmare din pag. O

pășit căpitanul echipei. Bar
bara Czekalla (29 — 1,73), im
presionantă prin viteza și forța 
loviturilor, cu o excepțională 
detentă, precum și Heike Leh
mann (18 — 1.79), o ridicătoare 
de constanță...

Aproape de aceste echipe se 
situează în plan_ valoric repre
zentativele României și Bulga
riei. Aceasta din urmă strălu
cește mai ales prin jocul com
binat iv realizat cu neîntrecută 
măiestrie de coordonatoarea 
Verka Borisova (25 — 1,70).

Cum ni s-a părut reprezen
tativa României la acest tur
neu ? Firește, în oarecare pro
gres față de evoluțiile prece
dente. Rezultatele ei puteau fi 
însă și mai bune, dacă: 1. 
sextetul de bază — Mariana Io- 
nescu. Victoria Georgescu, Vic
toria Banciu, Irina Petculeț, 
luliana Enescu, Doina Săvoiu 
— ar avea o mai mare stabi
litate in timpul unui joc sau 
de la un joc Ia altul ; 2. re
zistența de concurs ar fi mal 
ridicată, 3. 
la nivelul 
a făcut la 
Dobroschl . _
bine în sextet), 4. concentrarea 
in joc ar fi constantă.

CÎTEVA SUGESTII...

Nelson Davidian s-a impus ta 
fața selecționerilor încă de ia 
vîrsta junioratului. Prima sa par
ticipare la o mare competiție in
ternațională, ' 
ropene din 
Occidental), 
cununată de 
categoria 57 ! 
s-a clasat pe____ .. ______
aceasta este șl explicația faptului 
că ta anii următori, 1971 șl 1972, 
nu l-am mal întîlnlt ta formația 
Uniunii Sovietice. La campionate
le europene de la Helsinki (1973),

la campionatele eu- 
anul 1970 (Berlinul 
n-a fost, însă, in
succes. Concurînd la 

kg. Nelson Davidian 
■ locul 6. Credem că

rezervele s-ar afla 
titularelor (excepție 
acest turneu Ileana 
care s-a Încadrat

în sfîrșit. în legeătură cu com
portarea echipei române, an
trenorul emerit Gh. Constanti- 
nescu ne' mărturisea : >,Turneul 
s-a dovedit binevenit, prileju
ind voleibalistelor noastre în- 
tilnirea cu alte 4 participante 
la J.O. și, mai important. cu 
două care fac parte din aceeași 
grupă preliminară. Victoriile 
obținute la acestea reprezintă 
un puternic suport moral. Echi
pa noastră ni s-a părut în evi
dent progres față de etapele 
precedente. Se află însă in 
stadiul de .„seturi bune*, avind 
încă un drum bun de parcurs 
pină la „meciuri bune*. în pe
rioada următoare cred că tre
buie să se insiste in antrena
mente pe omogenizarea sexte
tului și integrarea rezervelor 
pe posturi, pe exersarea servi
ciului și mai ales a preluării 
din serviciu, pe perfecționarea 
blocajului (la ambele linii), pe 
sporirea constanței pe durata 
aproximativă a unui joc (evi
tarea relaxărilor), pe asigura
rea unei atmosfere destinse tn 
lot etc.“.

Sint observații cu care sîn- 
tem de acord și pe care colec
tivul tehnic — N. Roibescu, N- 
Humă și O. Solomonov — le va 
lua probabil în considerație în 
munca de definitivare a pre
gătirii pentru apropiatul tur
neu final olimpic, unde aștep
tăm de la voleibaliste o com
portare la nivelul maxim al 
posibilităților lor (căci sint mai 
mari decît au arătat la Iași) 
și — la Moscova — o nouă sur
priză frumoasă, așa cum au fă
cut la Pazardjik, la calificări...

N. Davidian reușește prima mare 
performanță, cucerind titlul de 
campion continental la cat. it kg.

La competiția supremă din anul 
următor, la Katowice, specialiștii 
constată cu surprindere fapti* că 
luptătorul sovietic concurează la 
o categorie superioară de greu
tate (68 kg), situație care părea 
să-1 dezavantajeze pe campionul 
Europei, prea scund, pentru a- 
coastâ categorie. Foarte bine pre
gătit fizic, bun cunoscător al teh
nicii de luptă șl dotat cu o forță 
nebănuită pentru un ttnăr cu sta
tura sa (163 cm), sportivul sovie
tic realizează Insă ceea ce foarte 
puțini se așteptau : lși Înscrie 
numele pe lista campionilor mon- 

luptă- 
r ev ine 
la m- 
Mlnsk 

primul 
situat 

noastre.

dlali. tn ediția următoare, 
torul de la Dinamo Kiev 
la categoria sa (62 kg) șl 
trecerile mondiale de la 
se situează din nou pe 
Ioc. între învinșii săi s-a 
și reprezentantul țării 
Ion Păun,

Singura ediție a Jocurilor O- 
limpice La care a luat parte Nel
son Davidian este cea de h> 
Montreal. Din nou la categoria 
62 kg, dar, de data aceasta, este 
depășit de polonezul Kazimir Li
pi en, fiind obligat să se mulțu-

maască eu argint.
Au venit apoi campionatele eu
ropene de Ia Bursa (1977). Din 
nou față tn față pe salteaua de 
concurs, tntr-un med decisiv. 
Nelson Davidian șt Ion Păun. Că
tre sflrșitul primei reprize, re
prezentantul nostru efectuează 
priza pentru _salt“, dar specialis
tul procedeului nu la lucrurile in 
serios, fiind convins că L Păun 
nu va reuși acțiunea. In secunda 
următoare, insă, Davidian zboară 
prin aer, ajunge din nou pe sal
tea, dar in poziție periculoasă 
(pod). Gongul intervine salvator, 
tn rundul următor, faza se repetă 
și dublul campion al lumii este 
fixat cu umerii pe saltea. A fost 
prima victorie a lut Ion Păun 
asupra acestui mare campion.

La vlrsta de 38 de ani (este 
născut la 8 aprilie, 1950), Nelson 
Davidian are, evident, toate șan
sele să facă parte din nou din 
echipa U.R.S.S. și să atace titlul 
de campion olimpic. El a fost 
prezent șl la București, La recen
tele campionate Internaționale ale 
României, dar n-a participat Ia 
concurs, mulțumlndu-se să-și ob
serve, din tribune, potențialii ad
versari olimpici.

Mihai TRANCA

CICLISM P Campionatul de f *14 
al Franței desfășurat Ia fLșs 
EcheUes, oe-a lungul a 260,aot^S, 
a fo6t ciștigat de Pierre VlLln- 
maine care a fost cronometrat la 
6h37:36. La două minute de ciști- 
gător a sosit renumitul Bernard 
Hinault, de două ori învingător la 
Turul Franței șl ctștigătorul ul
timei ediții a Turului Italiei. • 
Turul Iugoslaviei a continuat ?axd 
cu etapa a 3-a Smederevsloa Pa
ianta — valjev (149 km), clștig». 
U de rutierul iugoslav Bojan Ro- 
pret ta 3h 19 -30. Grosul pluton* 
iul. unde oe aflau și cicliștii ro
mâni, a sosi* cu o tatirzarre de 
circa 2 minute.

fotbal • steaua Roșie Bel
grad este virtuala campioană a 
iugoslaviei, avind șase puncte a- 
vans înaintea ultimei etape : 
sament : Steaua Roșie 48 p, Sara
jevo 48 p, Napredak 28 p.

NATAȚIE • In prima zi a con
cursului de la Mission Vejo (Ca
lifornia), Înotătorul brazEtaa 
Djon Madruga a ciștigat proba de 
400 m liber cu 3:57,44. In proba 
*—— - spate.

a fost crooo-
feminină de 200 m 
canea Linda Jezek 
metnată tn 2:15,71.

ȘAH • Turneul 
de la LAs Palrnae 
nare) s-a încheiat__ ____ __
marelui maestru englez Anthony 

p dte

international 
(IrauăeLe cu
cii victor*»

Miles, care a totalizat 8Ș
11 posibile.

TENIS • Turneul de la 
bledon, aflat la cea de-a 
ediție, a început Ieri pe o ____
ploioasă, cane l-a obligat pe or- 
ganizatori să întrerupă timp de 
peste două ore partidele primului 
tur al probei de simplu bărbați. 
Primele rezultate: Borg — El
Shafel 6—3. 6—4, 6—4; McEnroe 
— Walts 6—3, e—3, 6—0.

Wim-
103-a 

vreme

Campionatul european de fotbal

„FINALA MARE"
A SALVAT COMPETIȚIA!

ROMA. 23 (prin telefon). Cor
tina a căzut duminică seara 
peste cea de-a Vl-a ediție a 
C.E. și, pentru a doua oară 
din 1960 și Pină acum, victoria 
a revenit reprezentativei R.F. 
Germania, care, pe parcursul 
întregii competiții, s-a dove
dit in ansamblu mal echilibra
tă, mai constantă, mai eficace, 
în partida finală disputată pe 
Stadionul .. ................. ........
fotbaliștii 
minat, pe 
in prima 
puteau i______
avantaj mai mare de 
care să-i scutească de emoții 
după pauză. Ei au știut, de 
asemenea, să facă față presiu
nii exercitate in repriza se
cundă de belgieni și au găsit 
resursele fizice și morale ne
cesare pentru a se desprinde 
in ciștigători chiar pe linia de 
sosire. Meritul pentru frumoa
sa performanță obținută revine 
întregii echipe și antrenorului 
său DerwalL Se cuvin însă 
mențiuni speciale portarului 
Schumacher, un demn urmaș 
al lui Sepp Mayer, apărătorilor 
Briegel și Stielike, precum și 
vîrfului de 
torul celor 
mai frumos 
au asigurat 
formației sale.

La un pas 
priză. Belgia, 
de ,,bătrînul“ 
la 35 de ani _ ____ _ ___
labilă demonstrație de virtuo
zitate tehnico-tactică. a confir-

Olimpic din Roma, 
vest-germani au do- 
alocuri cu autoritate, 
repriză, in care își 

asigura, dealtfel, un 
goluri.

atac Hrubesch, au- 
două goluri, unul 
decît celălalt, care 

succesul final al
de o mare sur- 
condusă in teren 
Van Moer, care 
a făcut o veri-

mat și cu această ocazie o re
marcabilă capacitate de expri
mare in ideea unui joc mo
dern, a unui fotbal de calitate. 
Avind mal mult inițiativa in 
cea de a doua parte a meciu
lui, formația ,,diavolilor roșii* 
nu și-a putut valorifica, totuși, 
superioritatea tactică șl terito
rială în măsura necesară reali
zării victoriei, după obținerea 
egalității, prin Van der Eycke, 
ca urmare a acordării unei lo
vituri de pedeapsă. A ocolit-o 
uneori șansa, alteori apărătorii 
vest-germani au avut interven
ții de excepție. în același timp 
și jucătorul nr. 1 belgian, ata
cantul Ceulemans. a avut o 
comportare destul de ștearsă, 
al cărei efect s-a răsfrînt, evi
dent asupra randamentului o- 
fensiv al echipei sale.

Dincolo de aceste succinte 
considerații privind evoluția 
celor două finaliste, trebuie re
marcat faptul că meciul de 
duminică seara a satisfăcut in 
cea mai mare măsură exigen
țele publicului italian, a cărei 
tristețe de a nu-și fi văzut 
propria reprezentantă angajată 
pină în final în lupta pentru 
titlu a fost, totuși, parțial, com
pensată de spectaculozitatea 
unei confruntări care ar fi 
putut primi un premiu de fru
musețe. Dealtfel, părerea celor 
mai mulți specialiști prezenți 
la fața locului este că meciul 
R.F.G.
recum, 
petiția însăși, apreciată ca fi
ind în

— Belgia a salvat, oa- 
prin calitatea sa, com-

ansamblu sub nivelul

internaționale

Horst Hrubesch, 
autorul celor doua 
goluri ale echipei 
R.F. Germania b» 
finali, sărută cupa 
decernați cam
pioanei europene
Telefoto :

A.P.-AGERPRES

marilor Întreceri 
anterioare.

Și acum, pe scurt,
. finala mică*, disputată sîmbă- 
tă seara la Neapole. A învins, 
după cum se știe, in urma e- 
xecutăril loviturilor de la 11 
m, echipa Cehoslovaciei. Sur
prinzător, poate, la prima ve
dere. dar absolut meritat dacă 
avem in vedere faptul că echi
pa antrenată de Venglos s-a 
dovedit mai bine orientată tac
tic, mai omogenă psihic și fi
zic. Pierzînd și , .bronzul* tn 
fața unui public, cel napolitan, 
îndeobște vulcanic, de astă 
dată mult prea calm și răbdă
tor, fotbaliștii italieni au con
firmat faptul că în actuala for
mulă a reprezentativei lor na
ționale șansele de progres sint 
minime. Ba mai mult chiar 
există pericolul ca ..squadra 
azzurra* să pătrundă în sfera 
anonimatului. Presa italiană a- 
părută duminică dimineață a- 
trage atenția asupra acestui

despre

lucru, plecînd de la o compa
rație cu anii de glorie ai fot
balului peninsular și evocînd. 
printre altele, tot o partidă de 
referință cu Cehoslovacia, dis
putată cu aproape jumătate de 
secol in urmă (iulie 1934), cind 
Italia, condusă pe atunci de 
celebrul antrenor și ziarist Vit
torio Pozzo, cucerea primul său 
titlu mondial. O tempora !

La Roma, Neapole. Torino și 
Milano, în cele patru importan
te centre fotbalistice ale țării 
în care a evoluat, în acest cam
pionat, echipa Italiei, condusă 
de Enzo Bearzot, publicul venit 
în număr mare și plin de spe
ranță a plecat de fiecare dată 
dezamăgit, iar duminică seara, 
cînd era de așteptat să fie o 
sărbătoare a fotbalului italian, 
pe străzile Romei, nimeni nu 
mal striga 
auzeau 
însoțite 
numele

,,Forza Italia !“ Se 
doar glasurile răgușite 
de trompete, scandind 
învingătoarei...

Mihai IONESCU
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